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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 لحاضرين:، وغفر له ولشيخنا ول-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
  كتاب اللباس: 

))ال تلبسوا الحرير فإنه : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عمر بن الخطاب 
 .من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة((

))ال تلبسهوا الحريهر وال يقهول:  -صلى هللا عليهه وسهلم-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن حذيفة 
 .م في الدنيا ولكم في اآلخرة((، فإنها لهالديباج، وال تشربوا في آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافها

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله، نبينوا محمود وعلوى آلوه وصوحبه أجمعوين، أموا 
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 كتاب اللباس:

علووى عبوواده، وأردفهووا با شوور ن،  -جووو وعووال-نهووى الكووالم عوون ا وعموون، وظووي موون أعهووم مووا يمووتن بووه الوورب لمووا أ
هها ًيههَوار   وثلووب باللبوواه، وظووي موون أعهووم الوونعم التووي أنعووم هللا بهووا علووى العبوواد  ههي آَدَم َقههَد َْنَاَلَنهها َعَلههَيًكَم ل َباسي }َيهها َبن 

ور أن النواه يمشوون بودون لبواه، النواه يمشوون عوراة، مون أعهوم الونعم يعني تصو [( سورة ا عراف62)] َسَوَءات ًكَم{
-جو وعوال-على الخلق ظذا اللباه الذي يواري السوءات؛  ن ههورظا يسوء اإلنسان، فسترظا نعمن من نعم هللا 

عليووه -، يجووب شوولر الموونعم عليهووا لالوعووام والشووراب، وعلووى ظووذا   تسووتعمو علووى خووالف أموور هللا وأموور رسوووله 
{، ولووذلك أردفووت ا يوون، ا متنووان أردف بقولووه: -صووالة والسووالمال َْ َخَيههر  ََ َذل هه  [( سووورة ا عووراف62)] }َول َبههاًس الْتَقههَو

وتتجورد عون شولرظا،    -جوو وعوال-يعني ما يلفي أن تكتسي لباه تستر عورتوك وسووءتك بهوذه النعمون مون هللا 
الموممور بوه، بومن تكوون مباحون وواظرة بالضووابو والحودود  بد من شلر ظذه النعم، وشولرظا باسوتعمالها علوى الوجوه

الشووورعين، واللبووواه ظوووو مشوووترك بوووين الرجوووال والنسووواء، وموووخ ا سوووف الشوووديد أن نجووود المخالفوووات مووون الرجوووال ومووون 
النسوواء، الرجووال يلبسووون مووا حوورم هللا علوويهم موون حريوور وغيووره ويسووبلون، ويلبسووون الثيوواب التووي تبووين عوون سوووءاتهم 

رظا، ولو ظذا   يجوز، والنساء ا مر فيهن أشد؛  ن الستر مولوب منهن أكثر، الستر مولوب من أحيانًا وتهه
الرجال، عورة الرجو   يجوز أن يولخ عليهوا أحود    زوجتوه، أو موا ملكوت يمينوه، مولووب منوه السوتر،   يجووز 

ورة الرجوو معروفون عنود أظوو العلوم، له بحال أن يلشف عورته، والمرأة لذلك بو أشود؛  ن ا فتتوان بهوا أعهوم، وعو
   يصووو))محووددة موون السوورة  لووى الرلبوون، وسووتر ظووذا شوور  فووي الصووالة، ويجووب سووتر المنلبووين أيضووًا فووي الصووالة 

يجوب لكون الصوالة صوحيحن موخ اإلثوم، بينموا العوورة سوترظا  أحدلم في الثوب الواحد ليه على عاتقوه منوه شويء((



الصووالة جميووخ بوودنها    الوجووه، وموونهم موون يسووتثني الكفووين، وموونهم موون شوور  لصووحن الصووالة، الموورأة عورتهووا فووي 
يستثني القدمين، على لو حال ا وراف محو خالف بين أظو العلم، لكن موا عودا ذلوك  ، محوو  جموا  ظوذا فوي 
 الصالة، وعند الرجال ا جانب معروف عورتها   يجوز لها أن تبدي شيء من بدنها البتن، عند الرجال ا جانب
وأدلن الحجاب لثيرة جدًا ليه ظذا موضعها، ستر عورتهوا عنود النسواء، وظوذه ظوي المشوللن التوي ا ن يعوانى منهوا 
ا مرين وما يحصو في محافو النساء واجتماعهن شيء   يخور على البال، يعني يوذلر فوي ا عوراه وا فورا  

 وأماكن التجمعات والمناسبات شيء   يخور على قلب عاقو.
ا عند النساء لعورتها عند محارمها؛  ن النساء عوفن على المحارم في آين النور وا حزاب، عوفن على وعورته

المحارم في آين النور وا حزاب، فحلم النساء حلم المحارم، فالذي تبديه  خيها وعمها وخالهوا ووالود زوجهوا وابون 
قت على المحوارم، فعلوى المسولم رجواًل لوان أو امورأة زوجها تبديه للنساء، وما عدا ذلك فال يجوز  ههاره؛  نها نس

،   يسلب ظذه النعمن،   يتمنى أن يجد ما يستر عورتوه فوال يسوتويخ، ظوذه نعوم تحتوا  -جو وعال-أن يتقي هللا 
{ لى شولر  يد  يَدْنًكَم َوَلئ ن َكَفهَرًتَم ِ ْن َعهَذاب ي َلَشهد  ه الموراد الكفور المخور  مون ولوي [( سوورة  بوراظيم7)] }َلئ ن َشَكَرًتَم أَلا 

{الملن، لفر الونعم،  َعَمَة ّللاه  ًكَفريا َوََْحلُّوَا َقَوَمًهَم َداَر اَلَبهَوار  يَن َبْدًلوَا ن  يعنوي لويه  [( سوورة  بوراظيم62)] }ََْلَم َتَر ِ َلى اْلذ 
ظوذا ظوو لفرظوا،  -جوو وعوال-المقصود به الكفر المخر  عن الملن لفر النعم، واستعمال النعم فيما   يرضوي هللا 

ظوذا ظووو لفوور الوونعم؛  نووه يقابووو الشوولر، أ  يخشووى هللا المسوولم أن يتمنوى مووا يسووتر بووه عورتووه فووال يجوود   يعنووي مووا 
قورؤوا فوي لتوب الفقوه ليوف يصولي العووراة، يعنوي مسوتحيو أن يوجود يووم مون ا يووام موا عنودك شويء تلبسوه  موا ظووو 

ا   تريد و  ترغب أن يراه أحد من الناه عقوبن لها علوى موا تصونعه مستحيو، مستحيو في يوم من ا يام وجلدظ
 -جوو وعوال-في نعم هللا، فتساظو الناه تسواظو شوديد، والتبعون علوى المباشور لهوذه المنلورات، وعلوى مون و ه هللا 

سوبب وعوقب الناه بعقوبات لثيور منهوا   يشوعرون بهوا ب ))للكم را  وللكم مسئول عن رعيته((أمر أي مخالف 
ظذه المخالفات، ظناك قصص وأخبوار واقعيون، ليسوت تخرصوات و  هنوون و  توقعوات، للهوا واقعون، والوذي يخفوى 
عليه شيء يسمل، يسمل  ما القضاة أو رجال الحسبن، ورجال الحسبن في أي بلود مون البلودان  ذا لوان ظنواك زوا  

ى النساء،   المورأة تودخو بعبواءة متلففون، لكون أكثر عملهم ينصب على ظذا القصد،    نهم يباشرون اإلنلار عل
 ذا دخلت  ن لان زوجها يعلوم ظوو ا ثوم، أو أخوظوا، أو أبوظوا، ويعوانون مون ظوذا أشود المعانواة، وعوقوب لثيور مون 

يغوار، لوو ذنوب لوه عقوبون،   يتصوور اإلنسوان  -جوو وعوال-ظذا بالفضيحن، نسمل هللا السالمن والعافين؛  ن هللا 
هلمووه حينمووا قعووبب علووى بنتووه أو علووى أختووه أو علووى زوجتووه مووخ شووخص أجنبووي، ظووذا بمووا  -وعووال جووو-أن هللا 

لسبت أيديلم، أنت السبب، أنت المتساظو، فعلى اإلنسان أن يحتا  لنفسه و ظلوه، و  يتورك موليتوه التوي و ه هللا 
سوووءًا بعوود مسووائو التصوووير،  أمرظووا فريسوون لوحووور البشوور، مهمووا قووالوا موون لووالم لووين ولووالم معسووول، يووزداد ا موور

التصوير ا ن أوجد لوارب في لثير من البيوت، لوارب، يعني تصور المرأة ثم بعد ذلك يدبلج أحيانًا عليها جسد 
عاري، أو يدبلج عليها من يفعو معهوا الفاحشون، ويقوال لوالودظا أو لزوجهوا: تفضوو، تهودد قبوو ذلوك، بوالتملين مون 

الد أو الزو ، ويب ور تصير الحياة بعد ظذا التساظو  ليف يعير اإلنسان وظوو نفسها،  ن ملنت وا   أخبر الو 
يرى صورة بنته أو زوجته معها شخص يعاشرظا عراة  وظوو موا ظوو بصوحيف، يفعلوه الفجوار ا ن، لثيور منوه لويه 
 بصحيف، لكن يفعله الفجار لير  لتصير وسيلن ضغو، والنساء ضعيفات يستجبن، لكن على لو حال لو حصو



ذا صودقت فوي لالمهوا، صودقت موخ ر هوا  -مثو ظذا ا مر فال يجوز للمرأة أن تسوتجيب مهموا بلغوت الضوغو ، وا 
برأظووا لمووا بوورأ عائشوون؛  ن بعووب الفجووار ينتهووك ا عووراب بهووذه الوريقوون، يولووب أحوود يصووور الوجووه  -جووو وعووال

البنوت مسولينن أو الزوجون، ووقوخ  فقو، ثم بعد ذلك يدبلج عليها أي صورة عاريون، تعاشور وا   شويء، ثوم بعود ذلوك
بهذا السبب، وأقول:   يجوز لها بحال مهما لوان الضوغو، ومهموا  -نسمل هللا السالمن والعافين-لثير من النساء 

ترتب عليه من أثر ولو الووال،، أن تسوتجيب لهوذا الفواجر، لهوذا الخبيوب؛  ن ظوذا يزيود يوزداد ا مور سووء، يعنوي 
، الذي برأ عائشن،  ذا صدقت يبرئها، وهللا -جو وعال-قن واقعن، فسوف يبرئها هللا بعد أن لان مهنون صار حقي

 المستعان.
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 "))ال تلبسهوا الحريهر((: -صلى هللا عليهه وسهلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-"عن عمر بن الخطاب 
قال بالنسبن للذظب والحرير:  -عليه الصالة والسالم-أن النبي والخواب للرجال؛  نه جاء في الحديب الصحيف 

فالمقصوود:   تلبسووا الحريور يعنوي الرجوال،   يجووز لهوم أن يلبسووا  ))ظذان حرام على ذلور أمتوي حوو إلناثهوا((
ذا لوان عوال  حلون موثاًل أو جو رب الحرير، فلبه الحرير حرام    ما استثني من الشيء القليو على موا سويمتي، وا 

 فيه. -عليه الصالة والسالم-أو شيء   يرتفخ    بالحرير فقد رخص النبي 
من لبه الحرير لم يلبسه في ا خرة، يعني موا  حود لوالم ظوذا  ))فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة((

{}وَ  وين بيصير ظذا    يلبسه في ا خرة وظو لباه أظو الجنن :فمن قيو فيه في الصحيحين، ير   ل َباًسًهَم ف يَها َحر 
{لبواه أظوو الجنون وقود منوخ منوه فهوو يلوبه غيوره فوي الجنون   ذا لوان ظوذا [( سورة فاور33)] يهر   }َول َباًسهًهَم ف يَهها َحر 
أو   يلوووون م لووه  لووى الجنووون، يعنووي   بوود أن يووودخو النووار  علوووى لووو حووال ظوووذا موون نصووووص  [( سووورة فوواور33)]

ظذا وعيد بالنار على من لبه الحرير؛  نوه  ذا قيوو:   يلبسوه فوي ا خورة وظوي لبواه الوعيد، فمنهم من قال:  ن 
أظوو الجنوون، لوون يبقووى عوواري و  يلوبه غيووره، نعووم  ذًا   يوودخو الجنوون التووي لباسوهم فيهووا حريوور، وظووذا موون نصوووص 

 ها فوي ا خورة، لموا الوعيد، ومنهم من يقول: يحرم التنعم بهذه النعمون فوي الجنون لموا يحورم شوارب الخمور مون شور 
يحرم من يسمخ ا غاني والمعازف والمزامير من سما  غناء الحور العين، جزاء وفاقًا، الجوزاء مون جونه العموو، 
ن لووان  ن عووذب بقوودر معصوويته ثووم صووار م لووه  لووى الجنوون يحوورم موون ظووذه النعموون التووي تعجلهووا، وعلووى لووو حووال  وا 

زاول شوويئًا موون ظووذه المنلوورات وظووذه المعاصووي، عليووه أن يبووادر  التوبوون تجووب مووا قبلهووا، وتهوودم مووا لووان قبلهووا، فموون
 يقبو التوبن. -جو وعال-بالتوبن النصو ، وهللا 

ظو لإلنسان أن يقول: أنا بمتنعم في ظوذه الودنيا و  موا بودي     ))فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة((
قال: بصره، يعنوي  ))ما أسفو من الكعبين ففي النار((ضهم الحرير في ا خرة ما يحتا ، ما نبيه، مثو ما قال بع

يهنووه موون القموويص، مووا أسووفو موون الكعبووين يعنووي موون الثوووب فووي النووار بليفووه، ظووذا لووالم، تصووور بعووب السووفهاء 
بعب الجهال قود يتصوور ظوذا، قود يقوول: أنوا بشورب الخمور وفوي ا خورة موا نوي بحاجتوه يوجود غيوره، ظوذه معانودة، 

،   يجوز أن يقال مثو ظذا الكوالم، ظوذا وعيود شوديد ممون   ينووق عون -ل هللا السالمن والعافيننسم-ظذه ملابرة 
 الهوى.
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 



))ال تلبسهوا الحريهر وال يقهول:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن حذيفة 
قمشون تسومى حريور ويلبسوها الرجووال، وثيواب ناعمون، لكون التسومين مووا قود يقوول قائوو موثاًل: السووو، فيوه أ "الهديباج((

تضر، التسمين........ بحقيقته يجتنبه المسلم خشين أن يقخ فوي المنهوي عنوه، اللهوم     ذا لانوت التسومين تسومين 
بعيود  من وجه شبه بعيود جودًا، مثوو موا يسومون البتورول الوذظب ا سوود، يجووز للرجوال مزاولتوه وا   موا يجووز  نعوم

 جدًا، بعيد عن حقيقن الذظب الذي جاءت به النصوص.
))  تلبسووا والديبا  نو  من الحرير، ومنهم من يقوول:  نوه موا غلو  مون الحريور  ))ال تلبسوا الحرير وال الديباج((

))وال وعوفووه علووى الحريوور موون بوواب عوووف الخوواص علووى العووام لالظتمووام بشوومنه والعنايوون بووه  الحريوور و  الووديبا ((
فيحوورم ا كووو والشوورب فووي ا وانووي المصوونوعن موون  تشههربوا فههي آنيههة الههذهب والفضههة، وال تههأكلوا فههي صههحافها((

الذظب والفضن،   تجووز بحوال   للرجوال و  للنسواء؛  نوه  نموا أبويف للنسواء الحليون فقوو؛  نهوا جبلوت علوى حوب 
َلَيهة {التزين  فيبوا  لهوا أن تتحلوى بالوذظب والفضون، لكون تسوتعمو الوذظب  [( سوورة الزخورف82)] }ََْوَمهن ًيَنْشهًأ ف هي اَلح 

والفضن في غير حلين ظي لالرجو، فال يجوز لها أن تستعمو  ناء ذظب و  فضن، و  يجووز لهوا أن تسوتعمو قلوم 
 ذظب و  فضن، فال يجوز لها بحال أن تستعمو.

ت علووى الووذظب والفضوون، ولوووذا ا كووو والشوورب منصوووص عليووه، وعامووون أظووو العلووم علووى قيوواه سوووائر ا سووتعما 
الفقهوواء يجعلووون ظووذا الحووديب فووي بوواب ا نيوون فووي لتوواب الوهووارة،   يجيووزون الوضوووء موون  نوواء الووذظب والفضوون، 
والوضووووء غيووور ا كوووو والشووورب فووودل علوووى أنهوووم يتوسوووعون فوووي النهوووي، ويعدونوووه مووون ا كوووو والشووورب  لوووى سوووائر 

وز سووائر ا سووتعما ت مووا عوودا ا كووو والشوورب، وحجوون ا سووتعما ت، وموونهم موون يقصووره علووى مووورد الوونص، يجوو
الجماظير أنه  ذا منخ ا كو والشرب ب نين الذظب والفضن مخ الحاجن  لى ذلك فلئن يمنخ ما سواه مون بواب أولوى، 
والعلون التووي اسوتنبووظا الفخوور الخويالء، ولسوور قلووب الفقووراء، والتشوبه بمظووو الجنون، والتضووييق علوى النقوودين، علووو 

 استنبوت بسبب المنخ من استعمال الذظب والفضن.لثيرة 
الضمير يعود على من  علوى الكفوار، ويوب ويون مرجوخ الضومير  موذلور   ))وال تأكلوا في صحافها فإنها لهم((

دل علووى أن الووذي  ))فإنههها لهههم فههي الههدنيا ولكههم فههي اآلخههرة((غيوور مووذلور،  نمووا حووذف للعلووم بووه، بوودليو المقابلوون 
  يدل على  باحتها لهم؛  نهم مخاوبون  ))لهم في الدنيا((  يملن منها في ا خرة، وقوله:  يستعملها في الدنيا

بفرو  الشريعن، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين، والقول بمخاوبن الكفار لفرو  الشريعن قول جمهور العلماء 
ًْ *  }َما َسَلَكًكَم ف ي َسَقرَ  دلن لثيرة، منها:  َن اَلًمَصله ينَ  َقاًلوا َلَم َن َسهك ينَ *  م  هًم اَلم  ًْ ًنَطع  َوًكْنها َنًخهوً   * َوَلهَم َنه

ينَ  ذلروا فرو  يعذبون عليهوا، والمسوملن مبسووون فوي غيور ظوذا الموضوخ، فوال  [( سورة المدثر25-26)] {َمَع اَلَخائ ض 
 يمتثلووون ا واموور والنووواظي، يعنووي أنهووا لهووم فووي الوودنيا أنهووا تبووا  لهووم، لكوون ظووم الووذين يسووتعملونها، وظووم الووذين  

 فصارت لهم باعتبار أنهم يتناولونها ويستعملونها من غير نلير، نعم.
-قال: "ما ْريت من ذ  لمهة فهي حلهة حمهراء ْحسهن مهن رسهول هللا  -رضي هللا عنهما-عن البراء بن عااب 
 ر وال بالطويل".، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصي-صلى هللا عليه وسلم

 "في حلة حمراء"يعني من صاحب لمن  : "ما ْريت من ذ  لمة"-رضي هللا تعالى عنه-البراء بن عااب يقول: "
واللمن الشعر  لى شوحمن ا ذن، ثوم الجمون ثوم..، أوً : الووفرة  لوى شوحمن ا ذن، ثوم أنوزل منهوا الجمون، بوين شوحمن 



عليوه الصوالة -ظنا سمي لمن، ظذا بالنسبن لشعر الرجال، اقتوداء بوه ا ذن والمنلب، فإذا وصو  لى المنلبين لما 
وتكمووياًل للسوونن  ذا دل  -عليووه الصووالة والسووالم-، وذلرنووا فووي سووؤال موور بنووا أن اتخوواذ الشووعر اقتووداء بووه -والسووالم

علووى صوود، صوواحبه   شووك أنووه يووؤجر علووى ذلووك، أمووا موون يووزاول المنلوورات، ويقتوورف الفووواحر والجوورائم، وير ووي 
، نقوول:   موا ظوو بصوحيف، تقتودي بشويء غيور واجوب وتودرك الواجبوات   قود ال شعر، ويحلق لحيته، ويقوول: مقتود 

يقول قائو: الجهن منفلن ظذا عليه  ثمه وظوذا لوه أجوره، ور الموانخ  نقوول:   يوا أخوي البواب واحود، نعوم لوو لانوت 
ا للوه شوعر، تتورك المسوتحب وتحلوق الواجوب   من بابين مختلفين قلنا: الجهن منفلن، ا ن الجهن غير منفلن، ظوذ

نقول:   يا أخي الباب واحد والجهن غير منفلن، ولذا عيب علوى مون يقوول مون ا شوعرين:  نوه يجوب علوى الزانوي 
أن يغوب بصوره عون المزنوي بهوا، يجووب عليوه أن يغوب؛  نوه موممور بغوب البصوور، نقوول: يوا أخوي البواب واحوود 

..، -عليوه الصوالة والسوالم-أجو الزنا، وظذا مثلوه ظوذا بير وي شوعر  ن النبوي وين رحت  ما حرم البصر    من 
لكن ا وامر الصريحن التي عدظا أظو العلم من لبائر الذنوب حلق اللحيون يحلوق لحيتوه، نقوول:   يوا أخوي الجهون 

انخ  نقول: نعوم ما ظي منفلن لله شعر، فهذا يفعله لثير من الناه ير ي شعره يقول: الرسول ير ي شعره ور الم
 ذا صار مههرك مثو مههر الرسول لماذا   نه يوجد من يناز ، يوجد مون يقتودى بوه مون الكفوار والفجوار ير وون 

عليه الصالة -بهم، بدليو اقتدائك بهم في حلق اللحين، فمنت مقتد  بهم   بالرسول  -هللا أعلم-شعورظم، واقتداؤك 
فووون ولوووه مشوووقن، ولوووذلك اعتوووذر اإلموووام أحمووود عنوووه، قوووال: "لوووو  المشوووقن ، وتر يووون الشوووعر   شوووك أن لوووه لل-والسوووالم

 تخذناه" يحتا   لى تسريف، ويحتا   لى ترجيو، ويحتا   لى دظن، لثير من الناه ما ظو بفاضي لهذه ا مور، 
بالمقابووو فووي نوواه يبووالغون، فووي أنوواه يجلووه سوواعتين ثووالب يتنهووف ويتجمووو وعنووده صووالون يتحلووق بووه علووى مووا 

وسو بين الغالي والجافي، ديننا دين الوهارة ديون النهافون،  -جو وعال-ن ا شوام ساعتين ثالب، ودين هللا يقولو 
ضووواعن الوقوووت فوووي مثوووو ظوووذه ا موووور  ، ولوووذا جووواء لكسووور ظوووذه الحووودة، جووواء حوووديب وظوووو  لكووون المبالغووون والغلوووو وا 

ن يبوالغ بحيوب يخور  عون الحود الشورعي، وظذا يعالج به من يبالغ فوي النهافون، مو ))البذاذة من اإليمان((صحيف: 
والنصوووص لمووا تعرفووون جوواءت لعووال  ا وووراف المتباعوودة؛  ))الوهور شووور اإليمووان((ويعووالج الووورف ا خوور بووو
َْ َجَعَلَناًكَم ًْْمةي َوَسطيا{ليلون المسلم في الوسو  وأظو السنن وسو بين الفر، للهوا، يعنوي  [( سورة البقرة823)] }َوَكَذل 

الخوار  في لفن، والمرجئن في لفن فمظو السنن وسو بينهم في نصوص الوعد والوعيد، وقو مثو ظذا في  ذا لان 
جميخ أبواب الدين، في حلن حمراء، الحلون تتكوون مون ثوو ين  زار ورداء، وجواء النهوي عون لوبه ا حمور الخوالص 

د بهوا الميواثر الحمور لموا فوي بعوب وسيمتي ذلر المياثر في السبخ المنهوي عونهن، فوي الحوديب الوذي يليوه، والمورا
علوووى مووون رآه قووود لوووبه ا حمووور، علوووى لوووو حوووال لوووبه ا حمووور  -عليوووه الصوووالة والسوووالم-الروايوووات، وأنلووور النبوووي 

الخالص منهي عنه، وعلى ظذا يحمو قولوه: "فوي حلون حموراء" لموا قوال ابون القويم أنهوا ليسوت حموراء خالصون فيهوا 
شوما  ظوذا ور لونوه   يور  أحمور، وظوو ظوو أحمور خوالص    لويه خوو  سود، ويولق اللون علوى الغالوب، ال

بمحمر خالص،  نما فيه بقدر النصف تورى، موا ظوو بقليوو، بقودر النصوف البيواب، لكون باعتبوار أن ا حمور لوون 
غالب، يغلب ما معه من ا لوان؛  نه فاقخ، فيمخوذ التسومين، وا   مثوو شوما  ا خوذ ظوذا، الحمورة موا تجوي الثلوب، 

ن الثلب، ويقال له: أحمر؛  ن اللون ا حمر غالب، وظنا حلن حمراء فيها خوو ، وفيها ألوان أخرى، لكن أقو م



ا حمر غالب، وعلى ظذا لبه ا حمر الخالص منهي عنه   يجوز، على ما سيمتي في الحديب الذي يليه، وأما 
 لبه الحلن الحمراء فلئن فيها لون آخر. -عليه الصالة والسالم-لونه 

، وأكمووو الخلووق، وظووو -عليووه الصووالة والسووالم-أجمووو الخلووق  "-صههلى هللا عليههه وسههلم-"ْحسههن مههن رسههول هللا 
يعنووي أعلووى  "بعيههد مهها بههين المنكبههين"أحسوون النوواه خلقووًا وخلقووًا، لووه شووعر يضوورب  لووى منلبيووه، يعنووي  لووى لتفيووه، 

قوون فوي لتووب الشومائو التووي مووخ ، وجوواءت ا وصواف الدقي-عليوه الصووالة والسوالم-وصودره متسووخ  الههور عووريب،
عليوه الصوالة -ه بالنبي القدوة ا سوة حتى يعرف أوصافه العلم   يراجعها، و  يتم اقتداؤ ا سف لثير من والب 

-والسوالم عليه الصالة-ليه بالقصير و  بالوويو، يعني ر عه  ،بعيد ما بين المنلبين الخلقين والخلقين -والسالم
نما ر عن من الرجال، نعم.، ليه بالقصير و  بالوو   يو، وا 
ونهانها عهن  ،بسهبع -صهلى هللا عليهه وسهلم-قهال: ْمرنها رسهول هللا  -مهارضهي هللا عنه-عن البراء بن عهااب 

تبههاا الجنههااة ،سههبع، ْمرنهها بعيههادة المههري  بههرار القسههم ْو المقسههم، ونصههر الم لههوم،  ،وا  وتشههميت العههاطس، وا 
جابة الداعي فشاء السالم، ونهانا  ،وا   ،وعهن الميها ر ،عن خواتيم ْو عهن تخهتم بالهذهب، وعهن شهرب بالفضهةوا 

 وعن القسي، وعن لبس الحرير واإلستبرق والديباج.
 :-رحمن هللا عليه-نعم، يقول المؤلف 

 ذا صوور   "-صههلى هللا عليههه وسههلم-قههال: ْمرنهها رسههول هللا  -رضههي هللا تعههالى عنههه-"وعههن البههراء بههن عههااب 
-با مر فهو مرفو  قوعًا، من قبيو المرفو   ذا صر  با مر، ظو يحتمو أن يلون ا مور غيور النبوي الصحابي 

  ظنا  ، لكن  ذا لم يصر  با مر فقال: أمرنا بسبخ، ونهينا عن سبخ، فالجمهور على أنه -عليه الصالة والسالم
عليووه الصووالة -ر والنهووي، وظووو النبووي مرفووو ؛  نووه   يتصووور أموور ونهووي فووي ا مووور الشوورعين    لموون لووه ا موو

"ونهانهها عههن سههبع كههذلْ، ْمرنهها بعيههادة خصووال  بسههبع" -صههلى هللا عليههه وسههلم-"ْمرنهها رسههول هللا  -والسووالم
وعيادة الموريب جمواظير أظوو العلوم علوى أنهوا سونن، وتتمكود فوي حوق ا قورب، وفوي حوق مون يوؤنه بوه،  المري "

وي اإلجما  علوى أنوه سونن، نقوو اإلجموا  علوى أن عيوادة الموريب وعلى لو حال ظي من حق المسلم، ونقو النو 
سووونن، وقووود تووورجم اإلموووام البخووواري فوووي صوووحيحه: بووواب وجووووب عيوووادة الموووريب؛  ن ا مووور صوووريف، أمرنوووا بعيوووادة 
المووريب، لكنووه وجوووب عينووي وا   علووى الكفايوون  علووى الكفايوون وا   لووو لووان عينووي لكووان لووو موون موورب موون ا موون 

هووا لزيارتووه، وا   فهووو واجووب علووى الكفايوون، وعاموون أظووو العلووم الجموواظير علووى أنووه سوونن مسووتحب، اجتمعووت ا موون لل
بعيوادة المووريب  ي موورب  زيوود مون النوواه مزلوووم نووزوره أو موا نووزوره  ا صووو أنووه موريب يووزار، ويووب زيوود موون 

موا توزوره  توزوره، تودعو الناه في العناين المرلزة ما يشوعر بمحود، زرت أو موا زرت موا يختلوف ا مور، توزوره وا   
جووابر وظوو مغموى عليوه، وتوورجم  -صولى هللا عليوه وسولم-لوه، وأجورك ثابوت، وظوذا موون حقوه عليوك، وقود زار النبووي 

اإلمووام البخوواري: بوواب زيووارة المغمووى عليووه؛  ن بعووب النوواه يقووول: ور الفائوودة موون زيارتووه  ظووو ظووو بيوودري بووك  
 ،"ْمرنا بعيادة المري  -جو وعوال-لولب ا جر والثواب من هللا   أنت تزوره -جو وعال-أنت تزوره له، أو هلل 

تباا الجنااة" أنت افترب أن شخص خرف وظو ممن تجب صلته، ولنت تزوره من باب صلن الرحم، وظو من  وا 
أقرب الناه  ليك، وخرف صوار موا يودري بوك جيوت وا   موا جيوت، وقود تتومثر برؤيتوه، وقود تتقوزز مون رؤيتوه، وقود 



-جو وعال-من ا ذى من زيارته، فالحق باقي يزار ويؤانه، ويتحمو ما يمتي منه، وا جر على هللا ينالك شيء 
. 

تبههاا الجنههااة"  تبووا  الجنووازة موون بيووت أظلهووا  لووى المسووجد حيووب يصوولى عليهووا، وموون المسووجد  لووى المقبوورة حيووب  "وا 
لووه قيوورا  موون ا جوور، وجوواء  توودفن، ويشووارك فووي الصووالة عليهووا، يشووارك فووي دفنهووا، وموون صوولى علووى جنووازة لووان

تفسيره أنه مثو جبو أحد من ا جر، أجر عهيم، وتجد بعب المحرومين وظم في المسجد موا يصولي، موا تصولي 
على الجنازة فيها أجر، قال: صلينا أمه على واحد، قال ظذا، ظذا محروم بالمقابوو أنواه يقصودون المسواجد مون 

واحوود جوواله فووي المسووجد،  [( سووورة الليووو2)] }ِ ْن َسههَعَيًكَم َلَشههْتى{ثووواب، بععوود التووي يصوولى فيهووا علووى الجنووائز ولبووًا لل
والناه يلبرون هللا أكبر على الجنازة، ويقول: صلينا أمه على جنازة، ظذا الحاصو يا  خووان، وأنواه يتجشومون 

والحرمان له وجووه  ،-جو وعال-من بعد  لى المساجد التي يصلى فيها على الجنائز ولبًا لألجر والثواب من هللا 
وأبوواب لثيورة، موا نهون أن ظوذا الوذي موا صولى علوى جنوازة محوروم فقوو، الحرموان لوه وجووه، شوخص جواله يفلور 
ور يبي يسوي  ور يبي يزين  ما عنوده شوغو، موا ظوو محتوا  للنووم، وموا فوي أحود يوزوره و  شويء، والمصوحف 

ف و  يهلووو، ظووذا أيضووًا محووروم، يووا أخووي لووك بلووو حوورف بووين يديووه مووا يفتحووه و  يقوورأه، حتووى و  يووذلر هللا و  يسووب
لوك و    افوتف المصوحفر تسووي جواله ضوايقتن بوك الودنيا موا تودري  يو يعني ظو الوقت الذي أنوتعشر حسنات، 

يلد عمره لله ما وفر مائن ألف ريال، وجزء بر خ ساعن ، نبلو حرف عشر حسنات، الجزء الواحد مائن ألف حسن
جووو -ولثيوورة ومتيسوورة، وتنووو  العبووادات هلل  -وهلل الحموود-أبووواب الخيوور موجووودة  :نقووولفمائوون ألووف حسوونن، بيقوورأه 
عنووده أبووواب   ن اإلنسووان الووذي مووا تهوووى نفسووه ظووذا البوواب لموونن علووى عبوواده فووي تنووو  العبووادات؛أعهووم ا -وعووال

اه العلوه، ، وبعوب النوو هللافوي سوبي أخرى، بعب النواه مسوتعد يصولي مائون رلعون، ولويه بمسوتعد يودفخ ريوال
 ن سوووعيلم أنفسووونا،  هللا يعيننوووا علوووى :يقوووول ،رلعتوووين : صوووولكووون تقوووول لوووهيووودفخ الووودراظم وظوووو مبسوووو  ومسوووتمنه، 

مووخ  : صووو، قووم صووومتعووددة، وظووذا الووذي تقووول لووه -وهلل الحموود-صووحيف، لكوون الحموود هلل موون نعووم هللا أن ا بووواب 
لووى اإلنسووان أن يحوورص علووى مووا ينفعووه، أحوورص فع ،المسوولمين علووى الجنووازة، وهللا صوولينا أمووه علووى واحوود يلفووي

-وظوو العبوديون هلل  أحرص على تحقيق ما خلقت من أجلوه على ما ينفعك، أحرص على ما يوصلك  لى مرادك،
ثوم بعود ذلوك  ،وتومتي با عموال أمثوال الجبوال ،، ثم بعد ذلك حاف  علوى ملتسوباتك،   تجموخ الحسونات-جو وعال

ههَن ّللْا  َمهها َلههَم : -جووو وعووال-مووا وجوودت شوويء، ثووم تقووخ فووي قولووه   ذا وصوولت  لووى وقووت الحاجوون  ليهووا }َوَبههَدا َلًهههم مه 
ًبوَن{ وأن  ،ما خوور علوى بالوك و  حسوبت حسواب، فعلوى اإلنسوان أن يعنوى بعملوه [( سورة الزمر27)] َيًكوًنوا َيَحَتس 

 .يحاف  على ملتسباته
تباا الجنااة"  نوه يخور  أشوياء وأبخوره مون الورأه  اه نعمون؛والعوويعني  ذا عوه المسولم  "وتشميت العاطس ،وا 

الحمود هلل علوى ظوذه النعمون، فيشومته السوامخ  :لو بقيت فيه ضرته، فهذه نعمن تحتا   لى شلر، ولذا أمر أن يقول
يهديلم هللا ويصلف بوالكم، فوال يشومت مون    :يرحمك هللا، فيجبيه العاوه :، بقوله-جو وعال-بعد أن يحمد هللا 

ذا شيحمد هللا  مت تعين الرد.، وا 
بههرار القسههم، ْو المقسههم ،وتشههميت العههاطس" ن توودخو، يووا أخووي تنفيووذ مووا أقسووم بووه الحووالف، وهللا أالقسووم يعنووي  "وا 

المقسووم،  ذا لووم يلوون ثووم مووانخ، لكوون بعووب النوواه جميووخ تصوورفاته  لووان مووا عنوودك مووانخ، بوور بقسووم أخيووكأدخووو  ن 



فهووذا الووذي   وهللا  ن تمكووو،  لووى متووى ويووب ،وهللا  ن تشوورب ،وهللا تقعوود ،وهللا تقوووم :وجميووخ أقوالووه مقرونوون بالقسووم
ًكَم{جواء النهوي  ََيَمههان  و  يشوق عليووه  ، لكون الووذي يقسوم علوى أخيوهنعوم [( سوورة البقورة662)] }َواَل َتَجَعًلهوَا ّللاهَ ًعَرَضهةي أله 

 الكفارة. يللفهو  يلجئه  لى الحنب بقسمه بحيب  ، براره ينبغي له أن بير بقسمه
}َوا  ن  اَسَتنَصهًروًكَم  فنصور المسولم واجوب ((نصور أخواك هالموًا أو مهلومواً ا))جواء ا مور بوه وقود  "ونصر الم لوم"

} يَ هاق  ين  َفَعَلَيًكًم الْنَصهًر ِ اْل َعَلهى َقهَوَم َبَيهَنًكَم َوَبَيهَنًهم مه  نصور المهلووم   بود منوه، ورفوخ  [( سوورة ا نفوال76)] ف ي الده 
م، فهووذا نصوور لووه، لووم عوون أخيووك المسوولم واجووب، سووواء لووان هالمووًا أو مهلومووًا، فووإن لووان هالمووًا تكفووه عوون الهلوواله

 ، وأيضًا رفخ الهلم عنه نصر هاظر.ا مارة بالسوء التي تحمله ما   يحتمو نصر له على نفسه
جابههة الههداعي" فاإلجابوون  ،وقبووو عووذرك ،يووك    ذا لووان لووديك مووانخ، واعتووذرت موون أخالووداعي  ذا دعوواك فمجبووه،  "وا 

ن فووإن لووان مفووور ، ه فليجبووهو  ذا دعووا أحوودلم أخوو)) أظووو العلووم بالنسووبن لوليموون العووره مسووتحبن، وأوجبهووا ًا فليمكووو، وا 
لوو ظوذا  ذا لوم يلون ثوم  فإجابن وليمن العره واجبن عند جمخ من أظوو العلوم،، يعني فليدعو لان صائمًا فليصو((

 .فال تجوز  جابن الدعوة حينئذ   ،و  يستوا   نلاره ،نلر   تملن  زالتهمنلر، أما  ذا لان في الدعوة م
جابههة الههداعي" فشههاء السههالم ،وا    توودخلوا الجنوون )) مين سووبب للمحبوون والمووودة والتووراحم فشوواء السووالم بووين المسوول "وا 

ظووذا ينشوور  ((م بيوونلمأ  أدلكووم علووى شوويء  ذا فعلتموووه تحوواببتم، أفشوووا السووال ، و  تؤمنوووا حتووى تحووابوا،حتووى تؤمنوووا
وخيرظموا )) :السالم عليلم، وجاء في الحوديب الصوحيف :المودة والمحبن بين المسلمين،  فشاء السالم، تمر بمخيك

أكبر الحق لي، ما يقال  ان: وهللا أقال  تمر من عند شخص ما تسلم، وراء ما سلمت يا فالن ((الذي يبدأ بالسالم
ثوم  تجوده جواله، موا ظوي بوو.. سوتغفو بعوب النواه، أحيانوًا يحلوم علوى عقليتوهظذا  يقال، ولذلك لثير من الناه ي

الماشوي ظوو اللوي يسولم علوى الجواله،  ......... ظذا، ور : السالم عليلم، ..... قاصرالجاله يقول ،يمر واحد
، ويوب موا خيرظما الذي يبدأ بالسالم، الصغير يسلم على الكبير  نعم ظذا ا صو الماشي، لكن  ذا ما سلم :قولن

تسلم أنت، قو مثو ظذا في جميخ من له الحق على أحود، لبيور علوى صوغير، أب مون أبيوه، دخوو الولود وهللا سّلم 
أنوت مخاووب بنصووص وظوو مخاووب، لوك موا يخصوك ، خيرظموا الوذي يبودأ بالسوالم، ..ما سلم، أو مر من عندك

ا شووفت ولوود أخوووي، بعووب النوواه يقووول وهللا يووا أخووي لووي سوونتين موو  مووا يخصووه، لموواذا   تكووون أنووت الخيوور ولووه
،  ذا لوم يوزرك لوي، ظوذا ا صوو، يومثم  ذا لوم يوزورهالحوق  :عليه ما شافه، الصلن واجبن يا أخي، قوال .........ظذه

 يرجو، بادر أنت بفعو الخير، النفوه مملؤة بمثو ظذه ا مور، لكن الذي لفوأثم ويصلك، لكن أنت أيضًا عليك 
    يبرئ الناه من حقوقه للها، بوالر ولود أخووي موا جانوا، و نوت أخووي وهللا موا للموت،  ثواب هللا وما عند هللا

ظذا لله تنساه، وتجوده موفوور لوك يووم القيامون، لكون أنوت توؤدي الوذي عليوك، أنوت عليوك أبدًا، أو أخوي ما دعانا، 
 .حقو،   بد أن تؤديها

فشههاء السههالم" وَههها{، عنوود أظووو العلووم، ورده واجووب نوالسووالم سوون "وا  َنَههها ََْو ًردُّ ْيههَة َفَحيُّههوَا ب َأَحَسههَن م  َيههًتم ب َتح   }َوا  َذا ًحيه 
لتكسوب أقودر مون الحسونات،  ؛هللا و رلاتوه: وعليلم السالم ورحمن السالم عليلم، تقول :فإذا قال [( سورة النساء22)]

موا يقر وه مملون يسوتويعه م رص علوى أكبور قودروعليلم السالم عشر حسنات، المقصود أن اإلنسوان يحو : ذا قلت
 ما يلفي  ا  و : مرحبًا يلفي قلت : السالم عليلم، لكن لو قال-جو وعال- لى هللا 

 طالب:.......



لمووا جاءتووه أم ظووان  وظووو  -عليووه الصووالة والسووالم-مرحبووًا يووا أخووي، الرسووول  :السووالم علوويلم قلووت :  بوودونها، قووال
: مرحبًا بمم ظان ، وثبت عنه أنه قوال :أم ظان ، قال :قالت  من :عليك يا رسول هللا، فقالالسالم  :يغتسو، قالت
اسوتد ً   ي مرحبوًا لموا يقوول بعوب أظوو العلوملما سلمت فاومن، وموا حفو  أنوه رد السوالم، فهوو تكفو مرحبًا بابنتي

ثبووت فيووه موون  مووا نقلووه الووراوي اكتفوواء بمووا  بمنووه رد السووالم امتثوواً  لنيوون لكنووه مووا نقووو :أو نقووول  بهووذين الحووديثين
 ،وظوذا أحوو   يعني ظوو فوي لوو قضوين ينقوو موا يلوزم نقلوه أو  ذا نقوو مون وجوه يثبوت بوه الحلوم يلفوي  النصوص

ن لان ب :يعني  ذا رد السالم وقال  عب أظو العلم يرى أن مرحبًا تكفي.مرحبًا يعني ظذا أكمو بال شك، وا 
، ويوومتي فيووه موون الكووالم -صوولى هللا عليووه وسوولم-ل هللا يعنووي رسووو انتهينووا موون السووبخ المووممور بهووا، ونهانووا  "ونهانهها"

 " حيب صر  الصحابي با مر والناظي، نعم أمرنا"ما في مثل
 ..طالب:.....

  عشرين
 ..طالب:.....

رد السووالم   بوود منووه، يعنووي رد السووالم ثابووت بمفضووو منووه فووي القوورآن، فمثووو ظووذا لونووه لووم ينقووو، الثالثوون  ن،  ظووي
السالم، في بعوب الروايوات موا نقوو رد  ردما نقو  ،وما رد السالم -صلى هللا عليه وسلم-بي الذين جاءوا  لى الن

ي عنودنا موا يودل علوى أن رد السالم، ا مور التي تنقو بمن تثبت الحجن بنقله   يلزم أن تنقوو مون لوو وجوه، يعنو
الصوحابي ترلوه للعلوم بوه، موا  ، يعنوي..السالم واجب  ذًا رد السالم، لونه ما نقو في بعب القضايا، أوفوي بعوب

 في لو قضين. هلينقيحتا   لى أن 
مفوواتف ومفوواتيف، وجوامووخ  :مثووو خووواتيم، جمووخ خوواتم، خووواتم وخووواتيمخووواتم و  "ونهانهها عههن خههواتم، ْو عههن التخههتم"

عهن "ظذه يسمونها صيغن منتهى الجموو ،  ..،وجواميخ، ومساند ومسانيد، ومراسو ومراسيو، على لو حال الجمخ
نقتنيوه  ذا لوان مون ذظوب، وعون التخوتم الوذي ظوو لوبه ظوذا يعني نهانا عن نفوه الخواتم أن  "م ْو عن التختمخوات

الخاتم، فا قتناء شراء الخاتم من الذظب حرام للرجال، ولبه الخاتم من الذظب ولو لم يلن عن وريق الشراء، لو 
ك نهووي عوون الخوواتم، نهووى عوون ا تخووتم، وذا ن ظووذ ؛أخووذت خوواتم موون اموورأة ولبسووته وتبووي تعيووده عليهووا، مووا يجوووز

، بالوووذظب وعووون نعوووم وعووون التخوووتم الوووذي ظوووو لوووبه الخووواتملبسوووها وعووون شووورائها، عووون عووون اقتنائهوووا و  يعنوووي الخوووواتم
رموى  ،ثم رآظم يتختمون بالذظب فملقاه ،لبه خاتم الذظب في أول ا مر -عليه الصالة والسالم-، النبي الشرب..

وعههن الشههرب "خوواتم موون فضوون علووى مووا سوويمتي،  -عليووه الصووالة والسووالم-ثووم أتخووذ بووه، فرموووا بووه، وثبووت تحريمووه، 
 .((آنين الذظب والفضن   تشر وا في)): ويدل له حديب "بالفضة

غواء يجعو على الدابون  :يرلب عليها، المياثروظي التي توضخ على الدابن ل : جمخ ميثرة،المياثر "وعن الميا ر"
 نعم   ير  مونهايرلب عليها، والعوام لانوا يسل

 ..طالب:.....
 ا  ..و ا   فره و جعو على ههر الدابن بعير وا   حمار ظي مثو الوسادة ت

 ..طالب:.....
  ظاه  غير السر ، ظذه غيرظا، البردعن قريبن منها نعم، لكنها من اللف  نفسه من المياثر، ما أدرلتم



 ..طالب:.....
موا فوي شويء تورى الكبور موا ظوو بعيوب يوا أخوي،  وا    درلتهوا أنوت، أمومخوذة، مون الميواثر ةصحيف، يسمونها وثار 
ذاك الوقت وهللا ماني بلبير، أنا صغير لكني   ر يقولعب القضايا التي ما يدرلها سنه، و بعب الناه يذلر ب

 رلتها، الذي يههر أنك ما أدرلتها.قوعًا أنت ما أد  ذظين،   
تقييودظا فوي الروايوات      جواءء يوضخ على ههور الدابون ممنوو أي شي  لكن لو المياثر ممنوعن "وعن الميا ر"

القسوي نوو  مون الثيواب يومتي مون بلود يقوال  "وعهن القسهي" مياثر الحمر، فالمنهي عنوه ا حموربالحمر، ال :ا خرى 
 : القوه مون مصور، حريور مضولخ يومتي مون بوالد يقوال لهوانالحرير، حرير مضولع ، يصنخ فيهالقه في مصر :له
وظذا من عوف العام على الخاص للعناين بشمن الخاص، واإلستبر، نو  منه، اإلستبر، نو   "لحريروعن لبس ا"

من الحرير، والديبا  ما غل  منه، على لو حال الحرير بجميخ أنواعه وأشلاله حرام علوى ذلوور ظوذه ا مون، نعوم 
الفضوون يصووير مسووتعمله مسووتعمو   ذا لووان يجتمووخ منووه مووادة،  ذا لووان يجتمووخ منووه مووخ اإلذابوون مووادة موون الووذظب أو

  نعملهذه المادة، أما مجرد اللون فال يضر، 
 ..طالب:.....
  ور فيها

 ..طالب:.....
ظو لو ما لانت نسبن الذظب فيه أقوى لانت التحريم أشد، معروف أر عن وعشرين ذظب خالص، سوتن عشور فيوه 

 فًا، نعم.نسبن من غير الذظب لكن جله ذظب فهو محرم، ويسمى ذظب حقيقن وعر 
اصهطنع خاتمهاي مهن ذههب  -صهلى هللا عليهه وسهلم-ْن رسهول هللا -رضهي هللا عنهمها -عن عبهد هللا بهن عمهر 

ِنهي كنهت ْلهبس ههذا )) :صهنع النهاس،  هم ِنهه جلهس فناعهه وقهاليجعل فصه فهي بهاطن كفهه ِذا لبسهه، ففكان 
 :فنبهذ النهاس خهواتيمهم، وفهي لفه  ((وهللا ال ْلبسهه ْبهداي )) : هم قهال ،فرمى بهه ((ْوجعل فصه من داخل ،الخاتم

 جعله في يده اليمنى.
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

اتخواذ  "اصهطنع خاتمهاي مهن ذههب -صهلى هللا عليهه وسهلم-ْن رسهول هللا  -رضهي هللا عنهمها-وعن ابن عمهر "
 ن  :لموا قيوو لوه -لسوالمعليوه الصوالة وا- نموا لوان للحاجون،  نموا اتخوذه  -عليه الصوالة والسوالم-الخاتم من قبله 

تحب اتخواذ نوه   يسو:  فاره   يقورءون    موا لوان مختوموًا، فاتخوذ الخواتم، وعلوى ظوذا يقوول جموخ مون أظوو العلوم
القاضووي يحتاجووه، المسووئول يحتاجووه، صوواحب ، لخووتم ملاتباتووه وخواباتووه، ا ميوور يحتاجووه الخوواتم    لموون يحتاجووه

موا أتخوذه  -عليوه الصوالة والسوالم- ن النبوي  يسوتحب    لمون يحتاجوه؛لتبوه، فوال لتوثيق ما ي ؛المؤسسن يحتاجه
عليوه الصوالة -ظوذا مون أفعالوه  :ن فاره والروم   يقرءون    ما لوان مختوموًا، ومونهم مون يقوول:     لما قيو له

اقتووداء بووه، ه بهووا، بوودليو أنووه لمووا أتخووذ الخوواتم للحاجوون اتخووذه الصووحابن اقتدائووالتووي يووؤجر المسوولم علووى  -والسووالم
لفوه  ذا لبسوه،  ذا لبسوه بواون ولثير منهم   يحتاجه، فاصونخ خاتمًا مون ذظوب، فلوان يجعوو فصوه فوي  ،اتخذوه

 و الكوف نه ملتوب فيه محمد رسول هللا، ولونه خار  الكف يعرضوه لالمتهوان، بينموا لوو لوان داخو جعو الفص؛
 .يقيه شيء من ذلك ..والكف أكثر ما تكون مقفلن  



وظذا يدل  ،-عليه الصالة والسالم-اقتدوا به  "فصنع الناس م ل ذلْ ،يجعل فصه في باطن كفه ِذا لبسه فكان"
علووى المنبوور  " ههم ِنههه جلههس" مثووو ذلووك "فصههنع النههاس" ولووو لووم يحتاجووه اإلنسووان علووى أنووه يسووتحب اتخوواذ الخوواتم

 :فرمى به،  م قال ((فصه من داخلْوجعل  ،ِني كنت ْلبس هذا الخاتم)): قال"فناعه و  ورمى به ،خلعه "فناعه"
 ن الوذظب حورام علوى الوذلور، وا مور والنواظي   يمتثوو أموره ونهيوه المجورد عون الفعوو،  "((وهللا ال ْلبسه ْبهداي ))

لموا أمورظم بوالحلق  -عليوه الصوالة والسوالم-النبوي فعلى من أراد أن يممر أو ينهوى يلوون قودوة بالفعوو قبوو القوول، 
، مووا حلقوووا  ول ا موور، لكوون لمووا حلووق لوواد النوواه أن يقتتلوووا، وفووي حجوون الووودا  فووي الخوبوون فووي الحديبيوون توورددوا

أول مون أضوخ دم ابون )) :ور وا الجاظليون، وقوال ،دماء الجاظلين -عليه الصالة والسالم-المشهورة لما وضخ النبي 
  من ظو ((عمي

 ..طالب:.....
فا مر والناظي  ذا أراد أن  ((وأول ر ا أضخ ر انا ر ا العباه)) الحارب بن عبد المولبالر ا رب العباه، دم  ، 

 -عليوه الصوالة والسوالم-لما رموى بوه النبوي  ،ليلون قدوة ما يبدأ بنفسه وبمقرب الناه  ليه؛يمتثو أمره ونهيه أول 
ن  ن التخو "جعله في يده اليمنهى :فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لف  ((وهللا ال ْلبسه ْبداي ))" وا بوهرم تم بواليمين وا 

وجواء مون النصووص موا يودل علوى ذلوك، لكون موا جواء  ،لان المسملن مختلف فيها من الصحابن مون لبسوه باليسوار
 ن اليمووين للفاضووالت والمسووتحبات  يصووان الخوواتم عوون امتهووان المفضووو ت؛فووي اليمووين أكثوور، والسووبب فووي ذلووك ل
 ، نعم.بخالف ذلك ،والمستحسنات، واليسار لغير ذلك

ِال  نهههى عههن لههبس الحريههر -صههلى هللا عليههه وسههلم-ْن رسههول هللا  -رضههي هللا عنههه-بههن الخطههاب  عههن عمههر
 والوسطى.ْصبعيه السبابة  -صلى هللا عليه وسلم-هكذا، ورفع لنا رسول هللا 

 عن لبس الحرير ِال موضع ْصبعين ْو  الث ْو ْربع. -صلى هللا عليه وسلم-نهى نبي هللا  :ولمسلم
موا يسوتثنى مون ذلوك، وذلرنوا أن  تحريم لبه الحرير بالنسبن للرجال ذلر -لىارحمه هللا تع-ؤلف نعم لما ذلر الم

رخوص  حلن أو جرب وما أشبه ذلك   تذظب    بلبه الحريرما يستثنى العال ، يعني  ذا لان ظناك حساسين م
عههن عمههر بههن " :فقووال يسووير الشوويء البووذلك، أمووا مووا عوودا ذلووك فووال يبووا  منووه    -عليووه الصووالة والسووالم-النبووي 

نههى عهن لهبس الحريهر ِال هكهذا، ورفهع لنها  -صلى هللا عليهه وسهلم-ْن رسول هللا  -رضي هللا عنه-الخطاب 
وا   علووى أوووراف  يعنووي يجعووو مووثاًل قيوووان "ْصههبعيه السههبابة والوسههطى -صههلى هللا عليههه وسههلم-رسههول هللا 

 ى.ًا، أصبعين فرفخ السبابن والوسوا كمام شيء يسير جد
علوى  "عن لبس الحرير ِال موضع ْصبعين ْو  الث ْو ْربع -صلى هللا عليه وسلم-نهى رسول هللا  :ولمسلم"

ن أصابخ، ظو معنى ظذا أنها بقدر ا ر عن ا صوابخ فقوو قوعون بقودر بحيب   تجوز الزيادة عن أر ع الحد الكثير
وا صو المنخ، فينبغي أن يقتصر من الحرير  ،ظذه مجملن  أو لذا على عرضهظذا أو أنها على وول الثوب أو 

ظوذه رخصون والرخصون موا جواء ن   ؛ ن الرخصن، نعم ن يحتاجه، وا   فا صو أنه ممنو ؛على أقو قدر منه لم
. به النصوص ا، و  تزاد عما جاءتعلى خالف دليو شرعي لمعارب راجف، على لو حال الرخصن تقدر بقدرظ

 ارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وب


